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Amendamentul 1
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că sectorul 
industrial este în continuare o forță 
motrice principală pentru creștere 
economică, inovare și durabilitate și 
subliniază că acest sector a fost puternic 
afectat de consecințele crizei economice 
continue; atrage atenția asupra faptului că 
producția globală este în prezent cu 10%
mai scăzută decât înaintea crizei, iar în 
sectorul industrial s-au pierdut peste 3
milioane de locuri de muncă;

1. subliniază că, deși sectorul industrial a 
suferit foarte mult de pe urma
consecințelor crizei economice continue, 
el rămâne forța motrice principală pentru 
îndeplinirea obiectivelor Strategiei 
Europa 2020 privind creșterea economică, 
locurile de muncă, inovarea, cercetarea, 
dezvoltarea, durabilitatea și 
competitivitatea; atrage atenția asupra 
faptului că producția globală este în 
prezent cu 10 % mai scăzută decât înaintea 
crizei, iar în sectorul industrial s-au pierdut 
peste trei milioane de locuri de muncă;

Or. en

Amendamentul 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că sectorul 
industrial este în continuare o forță motrice 
principală pentru creștere economică, 
inovare și durabilitate și subliniază că 
acest sector a fost puternic afectat de 
consecințele crizei economice continue; 
atrage atenția asupra faptului că producția 
globală este în prezent cu 10% mai scăzută 
decât înaintea crizei, iar în sectorul 
industrial s-au pierdut peste 3 milioane de 
locuri de muncă;

1. insistă asupra faptului că sectorul 
industrial este în continuare o forță motrice 
principală pentru creștere economică, 
inovare și locuri de muncă și subliniază că 
acest sector a fost puternic afectat de 
consecințele crizei economice continue; 
atrage atenția asupra faptului că producția 
globală este în prezent cu 10 % mai scăzută 
decât înaintea crizei, iar în sectorul 
industrial s-au pierdut peste trei milioane 
de locuri de muncă; subliniază că viitorul 
competitivității industriale a Europei ar 
trebui să se bazeze pe principiul 
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sustenabilității;

Or. en

Amendamentul 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. insistă asupra faptului că sectorul 
industrial este în continuare o forță motrice 
principală pentru creștere economică, 
inovare și durabilitate și subliniază că acest 
sector a fost puternic afectat de 
consecințele crizei economice continue; 
atrage atenția asupra faptului că producția 
globală este în prezent cu 10% mai scăzută 
decât înaintea crizei, iar în sectorul 
industrial s-au pierdut peste 3 milioane de 
locuri de muncă;

1. insistă asupra faptului că sectorul 
industrial este în continuare o forță motrice 
principală pentru creștere economică, 
inovare și durabilitate și subliniază că acest 
sector a fost puternic afectat de 
consecințele crizei economice continue; 
atrage atenția asupra faptului că producția 
globală este în prezent cu 10 % mai scăzută 
decât înaintea crizei, iar în sectorul 
industrial s-au pierdut peste trei milioane 
de locuri de muncă, existând riscul 
accentuării deficitului de forță de muncă 
specializată pe meserii specifice 
industriei;

Or. ro

Amendamentul 4
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că un atu principal al 
competitivității noastre pe plan 
internațional îl reprezintă fără discuție 
industria, fără de care nu am juca un rol 
la fel de important în echilibrul mondial 
al forțelor economice;
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Amendamentul 5
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
faptul că în ultimii ani, multe regiuni 
industriale tradiționale ale Europei s-au 
confruntat cu o dezindustrializare masivă 
ce a dus la șomaj excesiv și numeroase 
probleme demografice;

Or. ro

Amendamentul 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare și la inegalitățile tot mai 
profunde din UE, în special cele dintre 
regiuni, în ceea ce privește productivitatea, 
competitivitatea și prosperitatea; subliniază 
că, în lipsa unor politici hotărâte și a unor 
alocări financiare adecvate pentru 
susținerea unei noi „revoluții” industriale 
în UE, declinul brusc va avea un puternic 
efect negativ nu numai asupra producției 
din UE, ci și asupra coeziunii sale 
teritoriale și sociale;

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare și la inegalitățile tot mai 
profunde din UE, în special cele dintre 
regiuni, în ceea ce privește productivitatea, 
competitivitatea și prosperitatea; subliniază 
că, în lipsa unor politici hotărâte și a unor 
alocări financiare adecvate pentru 
susținerea unei renașteri a industriei 
pentru o Europă sustenabilă, declinul 
brusc va avea un puternic efect negativ nu 
numai asupra producției din UE, ci și 
asupra coeziunii sale teritoriale și sociale;

Or. en
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Amendamentul 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare și la inegalitățile tot mai 
profunde din UE, în special cele dintre 
regiuni, în ceea ce privește productivitatea, 
competitivitatea și prosperitatea; subliniază 
că, în lipsa unor politici hotărâte și a unor 
alocări financiare adecvate pentru 
susținerea unei noi „revoluții” industriale 
în UE, declinul brusc va avea un puternic 
efect negativ nu numai asupra producției 
din UE, ci și asupra coeziunii sale 
teritoriale și sociale;

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare, la scăderea investițiilor și la 
inegalitățile tot mai profunde din UE, în 
special cele dintre regiuni, în ceea ce 
privește productivitatea, competitivitatea și 
prosperitatea; subliniază că, în lipsa unor 
politici hotărâte și a unor alocări financiare 
adecvate pentru susținerea unei noi 
„revoluții” industriale în UE, declinul 
brusc va avea un puternic efect negativ nu 
numai asupra producției din UE, ci și 
asupra coeziunii sale teritoriale și sociale;

Or. fr

Amendamentul 8
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare și la inegalitățile tot mai 
profunde din UE, în special cele dintre 
regiuni, în ceea ce privește productivitatea, 
competitivitatea și prosperitatea; subliniază 
că, în lipsa unor politici hotărâte și a unor
alocări financiare adecvate pentru 
susținerea unei noi „revoluții” industriale 
în UE, declinul brusc va avea un puternic 
efect negativ nu numai asupra producției 
din UE, ci și asupra coeziunii sale 
teritoriale și sociale;

2. își exprimă îngrijorarea profundă cu 
privire la consecințele crizei economice și 
financiare și la inegalitățile tot mai 
profunde din UE, în special cele dintre 
regiuni, în ceea ce privește productivitatea, 
competitivitatea și prosperitatea; subliniază 
că este esențial să se adopte politici 
hotărâte și să se aloce resurse financiare 
adecvate pentru susținerea unei noi 
„revoluții” industriale în UE, bazată pe 
noile tehnologii (nanotehnologii, 
biotehnologii, microelectronică); 
subliniază că, în caz contrar, declinul 
brusc va avea un puternic efect negativ nu 
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numai asupra producției din UE, ci și 
asupra coeziunii sale teritoriale și sociale, 
iar „prăpastia tehnologică” dintre Uniune 
și celelalte vârfuri (Statele Unite, țările 
BRICS) se va adânci foarte mult;

Or. fr

Amendamentul 9
Jens Geier

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că fostele regiuni 
industriale din Europa pot contribui 
semnificativ la reindustrializarea 
Europei; subliniază, în acest context, că 
fostele regiuni industriale au ieșit din 
atenția opiniei publice și că, având în 
vedere provocările semnificative, ar trebui 
puse la dispoziție oportunități de investiții 
suficiente pentru strategii concrete de 
dezvoltare regională;

Or. de

Amendamentul 10
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială prin specializare inteligentă, în 
vederea lansării unui răspuns la provocările 
legate de sursele durabile de energie, 
schimbările climatice și utilizarea eficientă 
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pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale cu adevărat moderne, este 
esențial să se asigure un sprijin din partea 
viitoarei politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene;

a resurselor; consideră, așadar, că, pentru 
reindustrializarea UE și a regiunilor sale 
prin intermediul unei politici industriale cu 
adevărat moderne, este esențial să se 
asigure un sprijin din partea viitoarei 
politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene;

Or. en

Amendamentul 11
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 
pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale cu adevărat moderne, este 
esențial să se asigure un sprijin din partea 
viitoarei politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene;

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 
pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale cu adevărat moderne, este 
esențial să se asigure un sprijin din partea 
viitoarei politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene, 
favorabilă incluziunii, sustenabilă și cu 
un grad ridicat de competitivitate;

Or. en

Amendamentul 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 
pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale cu adevărat moderne, este 
esențial să se asigure un sprijin din partea 
viitoarei politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene;

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 
pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale ghidate de tranziția la o 
economie circulară, sustenabilă, bazată 
pe bioproduse, eficientă din punct de 
vedere energetic și cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, este esențial să se 
asigure un sprijin din partea viitoarei 
politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene; solicită 
proiectarea unor mai bune sinergii 
viitoare între politica de coeziune și 
programele Orizont 2020 în vederea 
maximizării inovării la nivel regional;

Or. en

Amendamentul 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă a resurselor; consideră, așadar, că, 
pentru reindustrializarea UE și a regiunilor 
sale prin intermediul unei politici 
industriale cu adevărat moderne, este 
esențial să se asigure un sprijin din partea 

3. subliniază că viitoarea politică de 
coeziune va fi una dintre principalele 
politici ale UE care promovează inovarea 
industrială în vederea lansării unui răspuns 
la provocările legate de sursele durabile de 
energie, schimbările climatice și utilizarea 
eficientă atât a resurselor materiale, cât și 
umane, prin promovarea formării pe tot 
parcursul vieții, pentru adaptare la 
provocările permanente; consideră, așadar, 
că, pentru reindustrializarea UE și a 
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viitoarei politici de coeziune și a fondurilor 
structurale și de investiții europene;

regiunilor sale prin intermediul unei 
politici industriale cu adevărat moderne, 
este esențial să se asigure un sprijin din 
partea viitoarei politici de coeziune și a 
fondurilor structurale și de investiții 
europene;

Or. ro

Amendamentul 14
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că particularitățile 
regiunilor și punctele lor forte specifice 
trebuie luate în considerare la 
planificarea strategiilor industriale 
regionale pentru fiecare regiune și fiecare 
sector, în vederea atingerii unui nivel 
ridicat de specializare în industria 
Europei;

Or. en

Amendamentul 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că zonele de frontieră se 
confruntă adesea cu deficite industriale 
similare ca urmare a caracteristicilor 
teritoriale comune; invită Comisia, statele 
membre și autoritățile locale și regionale 
să elaboreze strategii de reconversie 
industrială transfrontalieră, să instituie 
clustere transfrontaliere și să dezvolte 
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strategii comune de formare și ocupare a 
forței de muncă la nivel transfrontalier;

Or. fr

Amendamentul 16
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
învățământ, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

4. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul 
programelor naționale de reformă, trebuie 
să se prevadă strategii clare referitoare la 
politica de competitivitate industrială prin 
intermediul unei abordări mai bine definite 
și strategice, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare, pentru 
educație și pentru formare profesională, 
simplificarea administrativă, reducerea 
impozitelor aplicate forței de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii, participarea 
mai activă a autorităților locale și 
regionale, precum și a tuturor părților 
interesate și acordarea unui sprijin puternic 
IMM-urilor și antreprenorilor; consideră că 
se poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

Or. en

Amendamentul 17
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
învățământ, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
educație, să pună accent pe educația 
vocațională, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

Or. ro

Amendamentul 18
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul 
programelor naționale de reformă trebuie 
să se prevadă strategii clare referitoare la 
politica de competitivitate industrială prin 
intermediul unei abordări mai bine definite 
și strategice, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare, pentru 
învățământ și pentru formare profesională, 
simplificarea administrativă, reducerea 

4. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul 
programelor naționale de reformă trebuie 
să se prevadă strategii clare referitoare la 
politica de competitivitate industrială prin 
intermediul unei abordări mai bine definite 
și strategice, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare, pentru 
educație și pentru formare profesională, 
simplificarea administrativă, reducerea 
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impozitelor aplicate forței de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii, participarea 
mai activă a autorităților locale și 
regionale, precum și a tuturor părților 
interesate și acordarea unui sprijin puternic 
IMM-urilor și antreprenorilor; consideră că 
se poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

impozitelor aplicate forței de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii, participarea 
mai activă a autorităților locale și 
regionale, precum și a tuturor părților 
interesate și acordarea unui sprijin puternic 
IMM-urilor și antreprenorilor; consideră că 
se poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse – un instrument pentru 
coordonarea și sincronizarea agendelor 
politice ale actorilor locali și regionali, în 
vederea axării acțiunilor și a resurselor 
lor financiare pe obiectivele și scopurile 
Strategiei Europa 2020;

Or. en

Amendamentul 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
învățământ, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
educație și formare profesională, 
simplificarea administrativă, reducerea 
sarcinilor întreprinderilor, reducerea 
impozitelor aplicate forței de muncă, 
fluidificarea pieței muncii, armonizarea la 
nivel european a impozitelor aplicate 
societăților, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă și coordonarea mai 
bună a tuturor părților interesate de la 
nivelurile regional și local și acordarea 
unui sprijin puternic IMM-urilor și 
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teritoriale propuse; antreprenorilor; consideră că se poate 
realiza o abordare mai coordonată între 
diferite niveluri ale administrației publice 
și părțile interesate prin includerea în 
acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

Or. fr

Amendamentul 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul 
programelor naționale de reformă trebuie 
să se prevadă strategii clare referitoare la 
politica de competitivitate industrială prin 
intermediul unei abordări mai bine definite 
și strategice, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare, pentru 
învățământ și pentru formare 
profesională, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a autorităților locale 
și regionale, precum și a tuturor părților 
interesate și acordarea unui sprijin puternic 
IMM-urilor și antreprenorilor; consideră că 
se poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

4. subliniază că, la nivelul UE și în cadrul 
programelor naționale de reformă, care 
vizează relocalizarea activităților 
industriale, trebuie să se prevadă strategii 
clare referitoare la politica de 
competitivitate industrială prin intermediul 
unei abordări teritoriale mai bine definite 
și strategice, care să includă stabilirea de 
priorități în ceea ce privește: facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare și la 
facilitățile de microcreditare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare, inclusiv 
sprijinul social și ecoinovarea, sinergii –
simbioză între industrii în vederea 
reducerii volumului subproduselor și 
consolidarea economiei circulare, un 
acces mai bun la educație, formare și 
învățarea pe tot parcursul vieții, 
simplificarea administrativă și 
consolidarea capacității, regulamente de 
mediu clare, schimbarea stimulentelor 
fiscale de la ocuparea forței de muncă, la 
resurse, utilizare și poluare, îmbunătățirea 
infrastructurii favorabilă mediului, 
participarea mai activă a autorităților locale 
și regionale, precum și a tuturor părților 
interesate și acordarea unui sprijin prioritar
puternic IMM-urilor, antreprenorilor, 
întreprinderilor artizanale și sociale; 
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consideră că se poate realiza o abordare 
mai coordonată între diferite niveluri ale 
administrației publice și părțile interesate 
prin includerea în acordurile și 
instrumentele de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

Or. en

Amendamentul 21
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
învățământ, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
educație, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse; amintește clusterele ca 
instrument ideal pentru reunirea acestor 
actori și coordonarea acțiunilor lor;

Or. fr

Amendamentul 22
Dimitar Stoyanov
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Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru cercetare și dezvoltare și pentru 
învățământ, simplificarea administrativă, 
reducerea impozitelor aplicate forței de 
muncă, îmbunătățirea infrastructurii, 
participarea mai activă a tuturor părților 
interesate de la nivelurile regional și local 
și acordarea unui sprijin puternic IMM-
urilor și antreprenorilor; consideră că se 
poate realiza o abordare mai coordonată 
între diferite niveluri ale administrației 
publice și părțile interesate prin includerea 
în acordurile de parteneriat a pactelor 
teritoriale propuse;

4. subliniază că în programele naționale de 
reformă trebuie să se prevadă strategii clare 
referitoare la politica de competitivitate 
industrială prin intermediul unei abordări 
mai bine definite, care să includă stabilirea 
de priorități în ceea ce privește facilitarea 
accesului la mijloacele de finanțare, sprijin 
pentru activitățile de cercetare și dezvoltare
existente, accesul egal la educație și 
formare la nivel regional, care va asigura 
oportunități de angajare persoanelor 
defavorizate din punct de vedere social, 
simplificarea administrativă, reducerea 
impozitelor aplicate forței de muncă, 
îmbunătățirea infrastructurii, participarea 
mai activă a tuturor părților interesate de la 
nivelurile regional și local și acordarea 
unui sprijin puternic microîntreprinderilor 
și IMM-urilor și antreprenorilor; consideră 
că se poate realiza o abordare mai 
coordonată între diferite niveluri ale 
administrației publice și părțile interesate 
prin includerea în acordurile de parteneriat 
a pactelor teritoriale propuse;

Or. bg

Amendamentul 23
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că procesul de 
reindustrializare al Europei trebuie să fie 
însoțit de eforturi de creare de locuri de 
muncă concentrate pe forța de muncă 
tânără și pentru aceasta trebuie să 
corelam strategiile comunitare de ocupare 
a forței de muncă și necesitățile viitoare 
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ale industriei europene, să elaborăm 
programe regionale și naționale menite să 
asigure tinerilor o educație tehnologică 
performantă, și să susținem dezvoltarea 
spiritului antreprenorial în rândul 
tinerilor prin acces la fonduri europene și 
prin consiliere în afaceri;

Or. ro

Amendamentul 24
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. reamintește că economiile regionale 
reprezintă un element-cheie în obținerea 
unei creșteri economice inteligente, 
durabile și favorabile incluziunii, dat fiind 
faptul că dispun atât de cunoștințele 
necesare, cât și de capacitatea de a 
mobiliza părțile interesate locale în 
conformitate cu particularitățile 
regionale; reamintește importanța 
crucială a conectării agendelor de inovare 
și sustenabilitate la nivel regional, 
național și european prin dezvoltarea 
unor strategii naționale și regionale 
puternice pentru specializarea inteligentă 
(RIS3);

Or. en

Amendamentul 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiectul de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. consideră că, pentru asigurarea unui 
sprijin mai bine definit din partea 
fondurilor structurale și de investiții 
europene în cadrul unei abordări strategice 
și integrate, realizarea strategiilor RIS3 ar 
trebui menținută ca o condiție prealabilă 
pentru acordarea de finanțare în vederea 
îndeplinirii obiectivului referitor la 
cercetare, dezvoltare și inovare din cadrul 
viitoarei politici de coeziune; subliniază că 
aceste strategii RIS3, care se bazează pe 
avantajele competitive ale regiunilor, vor 
promova măsuri care contribuie la 
creșterea productivității, vor atrage capital 
public și privat datorită unui efect de levier 
ridicat și vor ajuta regiunile să își axeze 
resursele pe un număr limitat de priorități 
esențiale în vederea utilizării mai eficiente 
a fondurilor disponibile;

5. consideră că, pentru asigurarea unui 
sprijin mai bine definit din partea 
fondurilor structurale și de investiții 
europene în cadrul unei abordări strategice 
și integrate, realizarea strategiilor de 
specializare inteligentă ar trebui menținută 
ca o condiție prealabilă pentru acordarea de 
finanțare în vederea îndeplinirii 
obiectivului referitor la cercetare, 
dezvoltare și inovare din cadrul viitoarei 
politici de coeziune; subliniază că aceste 
strategii de specializare inteligentă, care se 
bazează pe avantajele competitive ale 
regiunilor constituie agende integrate, de 
transformare economică teritorială, vor 
promova măsuri care contribuie la 
creșterea productivității, vor atrage capital 
public și privat datorită unui efect de levier 
ridicat și vor ajuta regiunile să își axeze 
resursele pe un număr limitat de priorități 
esențiale corespunzătoare patrimoniului 
specific al regiunii în vederea utilizării mai 
eficiente a fondurilor disponibile și a 
consolidării creării de locuri de muncă 
decente, pe plan local și a diversificării 
economiei;

Or. en

Amendamentul 26
Iosif Matula

Proiectul de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. susține dezvoltarea de parcuri 
industriale prin asocierea dintre 
autoritățile naționale și locale, agenții 
economici, institutele de cercetare-
dezvoltare în vederea creării unui mediu 
de afaceri cât mai atractiv și favorabil 
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inovării;

Or. ro

Amendamentul 27
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că autoritățile naționale și 
regionale trebuie să considere inovarea 
economică, socială și de mediu ca fiind 
centrală pentru strategiile de dezvoltare 
durabilă pe termen lung, acționate de 
rețele puternice, de schimbul de 
cunoștințe și de ecosisteme de gestionare 
și inovare și alcătuite din clustere de 
IMM-uri și industrii cu un nivel ridicat de 
specializare;

Or. en

Amendamentul 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază importanța unei coordonări 
mai intense a diferitelor politici europene 
și a diferitelor credite europene 
disponibile pentru promovarea 
reindustrializării, în special pe baza 
orientărilor cadrului strategic comun 
pentru perioada 2014-2020, aflat în curs 
de elaborare;

Or. fr
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Amendamentul 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. consideră că, în cadrul elaborării 
strategiilor de reindustrializare, nu se ține 
cont îndeajuns de potențialul industriilor 
culturale și creative, în ciuda contribuției 
acestora la economia europeană; invită 
actorii publici și privați să lucreze la 
crearea de incubatoare regionale de 
inovare care să reunească întreprinderile 
creative, universitățile, investitorii și 
instituțiile culturale pentru a promova 
industriile culturale și creative; 

Or. fr

Amendamentul 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; subliniază 
că este necesar și important să se elaboreze 
standarde europene care să fie aplicate pe 
larg și să fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, astfel încât măsurile inovatoare 
aplicate de întreprinderile europene să nu 
aibă ca efect penalizarea acestora din urmă, 
ci să devină treptat standarde mondiale;

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; invită 
Comisia Europeană să consolideze 
mecanismele de sprijin pentru exportarea 
și internalizarea industriilor, în special a 
IMM-urilor; subliniază că este necesar și 
important să se elaboreze standarde 
europene care să fie aplicate pe larg și să 
fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, astfel încât măsurile inovatoare 
aplicate de întreprinderile europene să nu 
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aibă ca efect penalizarea acestora din urmă, 
ci să devină treptat standarde mondiale; 
solicită Comisiei să pledeze pentru o 
reciprocitate reală în schimburile 
comerciale, în special în ceea ce privește 
accesul la piețele publice, pentru a 
elimina măsurile protecționiste și 
practicile discriminatorii ale anumitor 
parteneri comerciali;

Or. fr

Amendamentul 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiectul de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; subliniază 
că este necesar și important să se elaboreze 
standarde europene care să fie aplicate pe 
larg și să fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, astfel încât măsurile inovatoare 
aplicate de întreprinderile europene să nu 
aibă ca efect penalizarea acestora din urmă, 
ci să devină treptat standarde mondiale;

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; subliniază 
că este necesar și important să se elaboreze 
standarde europene care să fie aplicate pe 
larg și să fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, în special în ceea ce privește 
responsabilitatea de mediu și socială,
astfel încât măsurile inovatoare aplicate de 
întreprinderile europene să nu aibă ca efect 
penalizarea acestora din urmă, ci să devină 
treptat standarde mondiale;

Or. en

Amendamentul 32
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 6



PE514.683v01-00 22/27 AM\941084RO.doc

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; subliniază 
că este necesar și important să se elaboreze 
standarde europene care să fie aplicate pe 
larg și să fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, astfel încât măsurile inovatoare 
aplicate de întreprinderile europene să nu 
aibă ca efect penalizarea acestora din urmă, 
ci să devină treptat standarde mondiale;

6. sprijină poziția Comisiei și a Consiliului 
potrivit căreia creșterea nivelului de 
competitivitate în cadrul pieței interne, dar 
și în comerțul cu țările terțe, ar trebui să 
reprezinte o prioritate absolută; subliniază 
că este necesar și important să se elaboreze 
standarde europene care să fie aplicate pe 
larg și să fie apărate de UE la nivelul pieței 
mondiale, astfel încât măsurile inovatoare 
aplicate de întreprinderile europene să nu 
aibă ca efect penalizarea acestora din urmă, 
ci să devină treptat standarde mondiale, în 
special prin aplicarea principiului 
reciprocității;

Or. fr

Amendamentul 33
María Irigoyen Pérez

Proiectul de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. este profund îngrijorat cu privire la 
impactul negativ al crizei economice și 
financiare asupra capacității regiunilor 
UE de a finanța investițiile pentru o 
creștere economică inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, expunând astfel 
unui risc ridicat îndeplinirea obiectivelor 
Strategiei Europa 2020; 

Or. en

Amendamentul 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită Comisiei Europene să instituie 
un impozit ecologic și social la frontierele 
Uniunii pentru a crea astfel un echilibru 
cu normele sociale și de mediu europene 
impuse industriilor UE;

Or. fr

Amendamentul 35
Ramona Nicole Mănescu

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret;

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară, precum și unor noi 
instrumente financiare de competitivitate; 
solicită ca instrumentele financiare să fie 
utilizate corect prin combinarea diferitelor 
forme de sprijin financiar, atât a sprijinului 
direct, cât și indirect, în special prin 
combinarea acelor forme de sprijin 
financiar care se află la dispoziția IMM-
urilor, pentru a oferi un acces la finanțare 
mai bine adaptat pentru fiecare caz concret;

Or. en

Amendamentul 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret;

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol și împrumuturilor, 
capitalului de risc, garanțiilor și altor forme 
de inginerie financiară; solicită ca 
instrumentele financiare să fie utilizate 
corect prin combinarea diferitelor forme de 
sprijin financiar, atât a sprijinului direct, 
cât și indirect, în special prin combinarea 
acelor forme de sprijin financiar care se 
află la dispoziția IMM-urilor, a 
întreprinderile artizanale și sociale, pentru 
a oferi un acces la finanțare mai bine 
adaptat pentru fiecare caz concret; își
menține ideea că contribuțiile din partea 
fondurilor structurale și de investiții 
europene trebuie să îndeplinească 
cerințele și principiile stabilite în legislația 
privind aceste fonduri;

Or. en

Amendamentul 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret;

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret; solicită înființarea 
unei Bănci Europene a IMM-urilor după 
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modelul Oseo din Franța și al 
Kreditanstalt für Wiederaufbau din 
Germania;

Or. fr

Amendamentul 38
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret;

7. consideră că, alături de subvenții, trebuie 
acordat un rol mai proeminent și 
împrumuturilor, capitalului de risc, 
garanțiilor și altor forme de inginerie 
financiară; solicită ca instrumentele 
financiare să fie utilizate corect prin 
combinarea diferitelor forme de sprijin 
financiar, atât a sprijinului direct, cât și 
indirect, în special prin combinarea acelor 
forme de sprijin financiar care se află la 
dispoziția IMM-urilor, pentru a oferi un 
acces la finanțare mai bine adaptat pentru 
fiecare caz concret; insistă asupra 
facilitării accesului IMM-urilor și a 
antreprenoriatului local la finanțare în 
vederea tehnologizării;

Or. ro

Amendamentul 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că investițiile publice și 
private sunt esențiale în cadrul unei 
strategii globale pentru creștere 

8. consideră că investițiile publice și 
private sunt esențiale în cadrul unei 
strategii globale pentru dezvoltare 



PE514.683v01-00 26/27 AM\941084RO.doc

RO

economică, dată fiind actuala criză 
financiară, economică și socială; sprijină, 
în acest sens, reforma generală a regimului 
de ajutoare de stat prin aplicarea unei 
abordări cu o bază socială și economică 
mai solidă.

durabilă, dată fiind actuala criză 
financiară, economică și socială; sprijină, 
în acest sens, reforma generală a regimului 
de ajutoare de stat prin aplicarea unei 
abordări cu o bază socială și economică 
mai solidă.

Or. en

Amendamentul 40
María Irigoyen Pérez

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. consideră că investițiile publice și 
private sunt esențiale în cadrul unei 
strategii globale pentru creștere economică, 
dată fiind actuala criză financiară, 
economică și socială; sprijină, în acest 
sens, reforma generală a regimului de 
ajutoare de stat prin aplicarea unei abordări 
cu o bază socială și economică mai solidă.

8. consideră că investițiile publice și 
private sunt esențiale în cadrul unei 
strategii globale pentru creștere economică, 
dată fiind actuala criză financiară, 
economică și socială; sprijină, în acest 
sens, reforma generală a regimului de 
ajutoare de stat prin aplicarea unei abordări 
cu o bază socială și economică mai solidă; 
reamintește importanța considerării 
îndeaproape a calității și a eficacității 
cheltuielilor publice.

Or. en

Amendamentul 41
Iosif Matula

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. susține inițiativele „reshoring” de 
reîntoarcere a unei părți a producției din 
țările terțe; consideră faptul că prin 
sprijinirea acestor operațiuni ar crea 
produse de calitate, locuri de muncă și ar 
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reduce amprenta asupra mediului.

Or. ro

Amendamentul 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proiect de aviz
Punctul 8 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. solicită, în acest sens, Comisiei 
Europene să revizuiască și să relaxeze 
normele din domeniul concurenței 
prevăzute la articolele 101 și 102 din 
TFUE pentru a promova dezvoltarea unor 
„campioni” industriali europeni, cum ar 
fi Airbus și EADS; amintește, totodată, 
solicitările menite să faciliteze investițiile 
productive în industriile europene, 
formulate de Parlamentul European în 
raportul Vlasak (2013/2104(INI)) 
referitor la revizuirea orientărilor privind 
ajutoarele de stat regionale (OAR);

Or. fr


